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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o cezhraničnom kolektívnom vyjednávaní a nadnárodnom sociálnom dialógu
(2012/2292(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 ods. 3 a článok 6 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na články 9, 151, 152, 154, 155 a 156 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), 

– so zreteľom na články 12 a 28 Charty základných práv Európskej únie a so zreteľom na 
článok 52 ods. 3 a článok 53 a preambulu a príslušné vysvetlenia,

– so zreteľom na článok 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach, 

– so zreteľom na články 5 a 6 (revidovanej) Európskej sociálnej charty, 

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie 98/500/ES z 20. mája 1998 o zriadení Výborov pre 
medziodvetvový dialóg na podporu dialógu medzi sociálnymi partnermi na európskej 
úrovni,

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 10. septembra 2012 nazvaný Nadnárodné 
dohody na úrovni podnikov: využitie potenciálu sociálneho dialógu (SWD(2012)0264),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Smerom k oživeniu 
hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest 
(COM(2012)0173), 

– so zreteľom na správu skupiny odborníkov pre nadnárodné dohody na úrovni podnikov, 
ktorá existuje v rámci Komisie, z 31. januára 2012,

– so zreteľom na prepracovaný pracovný dokument skupiny odborníkov pre nadnárodné 
dohody na úrovni podnikov, ktorá existuje v rámci Komisie, z 31. januára 2012,

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie zo 17. januára 2012 s názvom Reštrukturalizácia 
a pripravenosť na zmenu: aké ponaučenia vyplývajú z nedávnych skúseností? 
(COM(2012)0007) a doplňujúci pracovný dokument útvarov Komisie zo 17. januára 2012 
nazvaný Reštrukturalizácia v Európe 2011 (SEC(2012)0059), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Integrovaná priemyselná 
politika vo veku globalizácie: konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu 
(COM(2010)0614),

– so zreteľom na prieskum Komisie z 2. júla 2008 nazvaný Mapovanie nadnárodných 
dokumentov dohodnutých na úrovni podnikov (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511),
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– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z roku 2008 nazvaný Úloha 
nadnárodných podnikových dohôd v kontexte zvyšujúcej sa medzinárodnej integrácie 
(SEC(2008)2155),

– so zreteľom na správu Komisie nazvanú Nadnárodné kolektívne vyjednávanie: minulosť, 
prítomnosť a budúcnosť (február 2006), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. februára 2005 o sociálnom programe 
(COM(2005)0033), 

– so zreteľom na dohovory MOP o pracovných doložkách (verejné zákazky) (č. 94) a o 
kolektívnom vyjednávaní (č. 154),

– so zreteľom na vyhlásenie MOP z 10. júna 2008 o sociálnej spravodlivosti a spravodlivej 
globalizácii, 

– so zreteľom na deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných 
zásadách a právach pri práci prijatú v roku 1998, 

– so zreteľom na dohovory MOP, ktoré stanovujú všeobecné základné pracovné normy, 
pokiaľ ide (okrem iného) o: slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie (č. 
87 (1948) a č. 98 (1949)); a nediskrimináciu v zamestnaní (č. 100 (1951) a č. 111 (1958)),

– so zreteľom na štúdiu o presadzovaní základných práv pracovníkov, ktorú dal vypracovať 
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (september 2012), 

– so zreteľom na štúdiu o cezhraničnom kolektívnom vyjednávaní a nadnárodnom 
sociálnom dialógu, ktorú dal vypracovať Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (jún 
2011),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15.januára 2013 s odporúčaniami Komisii o informovaní 
pracovníkov a konzultácií s nimi, predvídaní a riadení reštrukturalizácie1, 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre 
rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2013),

A. keďže počet európskych nadnárodných podnikových dohôd (European Transnational 
Company Agreements) citeľne vzrástol, čo poukazuje na napredujúcu integráciu 
pracovných vzťahov v Európe,

B. keďže pokiaľ ide o výklad a realizáciu týchto dohôd, neexistujú žiadne súdne ani 
mimosúdne mechanizmy riešenia sporov;

C. keďže právny status týchto dohôd na európskej úrovni a vo vzťahu k národným právnym 
poriadkom je nejasný; 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0005.
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D. keďže ani na medzinárodnej, ani na európskej úrovni neexistuje pre tieto dohody právny 
rámec; 

E. keďže každý členský štát Únie má vlastný systém upravujúci vzťahy medzi sociálnymi 
partnermi, ktorý je založený na rozdielnom historickom vývine a tradíciách, ktorý sa musí 
rešpektovať a nevyžaduje si harmonizáciu;

F. keďže európsky sociálny dialóg sa vyznačuje najmä tým, že podporuje zachovanie 
a zvyšovanie zamestnanosti, zlepšovanie pracovných podmienok a tým aj zvyšovanie 
blahobytu zamestnancov nadnárodných podnikov prostredníctvom inovácií, pričom 
zároveň rešpektuje národné právo na kolektívne vyjednávanie; 

G. keďže EÚ uznáva slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie ako základné 
práva;

1. poukazuje na to, že toto uznesenie sa týka európskych nadnárodných podnikových dohôd 
(European Transnational Company Agreements), ktoré uzatvárajú – väčšinou na úrovni 
odvetví –európske odborové zväzy s európskymi zamestnávateľmi alebo zväzmi 
zamestnávateľov, a konštatuje, že uznesenie sa nevzťahuje na medzinárodné nadnárodné 
podnikové dohody, ktoré uzatvárajú a podpisujú medzinárodné odborové zväzy s 
podnikmi;

2. navrhuje, aby sa pre tieto európske nadnárodné podnikové dohody prijal v strednodobom 
horizonte dobrovoľný európsky právny rámec;

Dobrovoľný právny rámec pre európske nadnárodné podnikové dohody 

3. podčiarkuje autonómiu sociálnych partnerov, na základe ktorej môžu vstupovať do 
rokovaní a uzatvárať dohody;

4. nabáda sociálnych partnerov, aby vychádzali z dobrovoľného európskeho právneho rámca 
s cieľom vylúčiť možné príčiny problémov už pri prípravách na rokovania na európskej 
úrovni a získať informácie o možnostiach regulácie, ktoré sa osvedčili ako užitočné 
a účinné;

5. zdôrazňuje, že uplatnenie takéhoto dobrovoľného právneho rámca by malo byť pre 
sociálnych partnerov dobrovoľné;

6. žiada, aby zastupiteľské európske odborové zväzy (European Trade Union Federations) 
rokovali výlučne o európskych nadnárodných podnikových dohodách a aj uzatvárali len 
takéto dohody; konštatuje, že v prípadoch, keď európsky odborový zväz nedohodol 
interný postup na udelenie mandátu na rokovania, môžu dohody uzatvárať len 
zastupiteľské vnútroštátne odborové organizácie; zastáva názor, že európske podnikové 
rady by sa mali v plnej miere zúčastňovať na rokovaniach;

7. žiada, aby sa prijatím zásady najvýhodnejšieho ustanovenia (most favorable clause) 
a doložky o zákaze zníženia úrovne ochrany (non-regression clause) vylúčilo 
nebezpečenstvo, že európska nadnárodná podniková dohoda (European transnational 
company agreement) poškodí alebo ohrozí národné kolektívne dohody (collective 
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agreements ) a národné podnikové dohody (company agreements);

8. odporúča zaviesť mechanizmy mimosúdneho riešenia sporov; zastáva názor, že 
v európskych nadnárodných podnikových dohodách by sa malo dohodnúť prvé kontaktné 
miesto ad hoc na úrovni podnikov, aby sa v prípade konfliktov medzi zmluvnými 
partnermi vypracovalo riešenie; 

9. ďalej odporúča zriadiť ako druhú úroveň európsky úrad pre mimosúdne riešenie sporov, 
ktorého úlohou by bolo vypracovávať za účasti zmluvných strán prijateľné riešenia 
a následne ich uplatňovať, pričom úrad pre riešenia sporov by zasadal na žiadosť 
európskych sociálnych partnerov dobrovoľne a  v prípade individuálnych prípadov, aby sa 
konflikty riešili mimosúdnou cestou; 

10. odporúča, aby sa vzhľadom na narastajúci nadnárodný rozmer pracovných vzťahov 
v strednodobom horizonte v najbližších rokoch vybudovalo samostatné európske 
súdnictvo pre pracovnú oblasť pozostávajúce z troch zložiek;

11. odporúča stanoviť hlavné kritériá pre európske nadnárodné podnikové dohody, ktoré by 
mali rokujúce strany objasniť a vypracovať písomne, aby sa predišlo neskorším 
problémom pri výklade a uplatňovaní; konštatuje, že sem patria predovšetkým: postup 
udeľovania mandátu, t. j. objasnenie legitimity a reprezentatívnosti strán rokujúcich 
o uzavretí dohody, miesto a dátum uzavretia dohody, rozsah pôsobnosti z obsahového 
a geografického hľadiska, zásada najvýhodnejšieho ustanovenia a doložka o zákaze 
zníženia úrovne ochrany, obdobie platnosti, podmienky vypovedania dohody 
a mechanizmy urovnania sporu; 

12. poukazuje na sťažnosť 85/2012 vo veci Laval, ktorou sa v súčasnosti zaoberá Európsky 
výbor pre sociálne práva, a žiada, aby sa zaručilo právo na uplatnenie aj cezhraničných 
kolektívnych akcií; 

13. víta opatrenia, ktoré na účel výmeny skúseností poskytuje Komisia sociálnym partnerom 
a expertom s cieľom podporovať ich, ako je zhromažďovanie príkladov, budovanie 
databáz a vypracúvanie štúdií; 

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným 
parlamentom. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podnikové stratégie, ako sú koncentrácia na hlavnú podnikateľskú činnosť, rozšírené výrobné 
linky, využívanie krajín s nízkou úrovňou miezd, politika nízkych cien a získavanie prístupu 
k trhom za súčasného prispôsobovania výrobkov a služieb želaniam zákazníkov v čoraz 
kratšom čase, vedú k veľkým a rýchlym zmenám v podnikoch, ktoré vyrábajú výrobky alebo 
ponúkajú služby. Toto má za následok trvalé výkyvy v prípade zákaziek, organizačné zmeny 
a reštrukturalizáciu, čo sa zase prejavuje na strane zamestnancov. Podniky v takých prípadoch 
uplatňujú svoje výrobné systémy a podnikové štruktúry väčšinou vo všetkých závodoch, ktoré 
k nim patria. 
V dôsledku toho, že riadenie koncernov nadobúda v čoraz väčšej miere nadnárodný charakter, 
rastie potreba vypracovávať riešenia problémov v politike práce na cezhraničnej úrovni1.
Rozsah pôsobnosti pracovnoprávnych a sociálnoprávnych systémov sa ale v prípade 
zamestnancov spravidla končí na štátnych hraniciach ich krajiny. V mnohých podnikoch preto 
sociálni partneri prijali dohody s cieľom uskutočniť tieto zmeny. Tento proces rozširovania 
rozsahu činností na nadnárodnú úroveň nesmie prebiehať na úkor štrukturálne slabších 
zamestnancov ani sa nesmie skončiť obyčajným mzdovým a sociálnym dampingom.
Treba sa snažiť zabezpečiť výkonné podniky, ktoré vykazujú kvalitnú prácu a vysokú mieru 
zamestnanosti, čo bude možné len vtedy, ak bude existovať právne zaistený sociálny dialóg 
na vysokej úrovni.

Úpravy v tieni práva

Dohody uzatvárané medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov sú však veľmi rôzne. 
Rozdiely sa prejavujú vo veľmi odlišných formách a siahajú od označenia (dohoda, 
vyhlásenie, kódex správania, kolektívna dohoda, kolektívna zmluva) až po zmluvné strany.
Čím viac dohôd existuje, o to viac je potrebné vymedziť jednotlivé formy2. Pokiaľ teda 
nebudú existovať záväzné vymedzenia, budú možné rôzne výklady vyplývajúce z 
odlišujúcich sa systémov vzťahov medzi sociálnymi partnermi.

Je prekvapivé, že sa vzhľadom na chýbajúce právne úpravy, rozdiely medzi nimi a množstvo 
s tým spojených problémov3 doteraz vôbec uzatvorilo toľko európskych nadnárodných dohôd.

Komisia 4 síce zaregistrovala do svojej databázy približne 215 dokumentov od 138 podnikov, 

ktoré sa vzťahujú na viac ako 10 miliónov zamestnancov, BUSINESSEUROPE5 však 
vychádza len zo 100 podnikov, ktoré majú sídlo v Európe a náležite uzatvorili dohody.

                                               
1 Müller, Thorsten/ Platzer, Hans-Wolfgang, Rüb, Stefan, `Transnationale Unternehmensvereinbarungen und die 
Vereinbarungspolitik Europäischer Betriebsräte (Nadnárodné podnikové dohody a politika európskych podnikových rád v 
oblasti kolektívnych dohôd), Düsseldorf 2013, s. 94.
2 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/transnationalcompanyagreement.htm. 
3 Pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Nadnárodné dohody na úrovni podnikov: využitie potenciálu sociálneho 
dialógu (2012) 264 final.
4 Ide o medzinárodné a európske dohody: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1141. 

5 http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=568&DocID=31047. 
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Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) registruje cca. 220 dokumentov rôzneho 
druhu (dohody, protokoly, vyhlásenia), ktoré uzatvorilo 138 podnikov1. Tieto dokumenty sa 
týkajú viac ako 10 miliónov zamestnancov, vzhľadom na ich geografický rozsah pôsobnosti 
sa však 85 % z nich považuje za európske dohody.

Tento zvyšujúci sa počet dohôd je dôkazom toho, že pracovné vzťahy v Európe čoraz viac 
nadobúdajú nadnárodný rozmer. Okrem ekonomických dôvodov (pozri vyššie) si tento vývoj 
z právneho hľadiska vynútili prvotné európske právne predpisy, ktoré boli v tejto oblasti 
prijaté, napríklad smernice o európskych zamestnaneckých radách 2, o účasti zamestnancov 

na európskej spoločnosti na riadení3, o vysielaní pracovníkov4 a o informovaní zamestnancov 

a konzultáciách s nimi 5. Rokovania na úrovni európskych zamestnaneckých rád prispeli 
prostredníctvom cezhraničnej interakcie k horizontálnemu a vertikálnemu rozšíreniu 
pracovných vzťahov v podnikoch na európsku úroveň. 6

Kolektívne (Collective agreements) a európske nadnárodné podnikové dohody 
(European transnational company agreements) 
V prípade európskych nadnárodných podnikových dohôd (European Transnational Company 
Agreements) nejde väčšinou o kolektívne dohody (national collective agreements) 
v klasickom zmysle slova, ktoré sa uzatvárajú na národnej úrovni medzi odborovými zväzmi 
a zamestnávateľmi alebo zväzmi zamestnávateľov a na ktoré sa vzťahuje vnútroštátny právny 
rámec, do ktorého patria aj kolektívne akcie. K obsahu klasických kolektívnych zmlúv patria 
napr. mzdy a (vo väčšine členských štátov) pracovný čas.

Vymedzenie obidvoch oblastí môže byť v jednotlivých prípadoch ťažké. Súvisí to s tým, že 
v každom členskom štáte EÚ existuje osobitný systém vzťahov medzi sociálnymi partnermi, 
t. j. systém, ktorým sa riadi to, ako zamestnávatelia, zamestnanci a štát upravujú pracovné 
vzťahy.

O európskych kolektívnych dohodách (European Collective Agreements) sa v súčasnosti nedá 
hovoriť, i keď existuje niekoľko modelov koordinácie v tejto oblasti, napríklad zoskupenie 
Doorn7. Táto koordinácia však prebieha medzi odborovými organizáciami a je do nej 
zapojených len málo odvetví. 

                                               
1 http://www.etuc.org/IMG/pdf/EN-ETUC-Position-on-TCA-2.pdf. 

2 Smernica 94/45/ES naposledy zmenená smernicou 2009/38/ES.

3 Smernica 2001/86/ES.

4 Smernica 96/71/ES.
5 Smernica 2002/14/ES.

6 Rüb, Stefan/ Platzer, Hans-Wolfgang/ Müller, Thorsten `Transnationale Unternehmensvereinbarungen-Zur Neuordnung der 
Arbeitsbeziehungen in Europa` (Nadnárodné podnikové dohody – vytvorenie novej štruktúry pracovných vzťahov v Európe), 
Berlin 2011 , s.245.
7 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/doorngroup.htm. 
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Ťažko si predstaviť zjednotený systém kolektívnych zmlúv na európskej úrovni vzhľadom na 
rozdielne systémy vzťahov medzi sociálnymi partnermi. Právo na kolektívne vyjednávanie je 
vo väčšine členských štátov stanovené v zákone alebo v ústave, alebo ako základné právo. 
Okrem toho by sa v strednodobom horizonte európsky systém ťažko vytváral z hľadiska 
národných ekonomík. V prvom rade bude úlohou európskych sociálnych partnerov, aby 
v strednodobom horizonte našli rámec pre nadnárodné rokovania o kolektívnych dohodách.

Už teraz vlastne prebiehajú cezhraničné rokovania o tejto oblasti, pre ktoré sa musí 
zabezpečiť právo na kolektívne konanie aj na európskej úrovni, ako sa to žiada v správe 
Anderson 1. Prípady Viking a Laval si vyžadujú riešenie, ktoré sa nepodarilo dosiahnuť 

návrhom nariadenia Monti II2. Štúdia, ktorú dal vypracovať Výbor pre zamestnanosť 
a sociálne veci a v ktorej sa jednoznačne poukazuje na to, ako sa v niektorých členských 
štátoch EÚ komplikuje alebo zhoršuje vykonávanie kolektívneho práva 3, zdôrazňuje ešte 
viac túto potrebu.

V prípade európskych nadnárodných podnikových dohôd síce nejde o európske kolektívne 
dohody v klasickom zmysle, obsahy sa ale menia4. Zatiaľ čo v začiatkoch stáli v popredí skôr 
informácie, teraz ide čoraz častejšie o opatrenia ďalšieho vzdelávania, ochranu pri práci a 
ochranu zdravia, premiestňovanie a riešenie reštrukturalizačných opatrení5. Preto by mohli 
byť v budúcnosti tieto dve regulačné roviny viac prepojené.

Udelenie mandátu a reprezentatívnosť pre európske nadnárodné podnikové dohody
Jednou z otázok, ktoré sú pre európskych sociálnych partnerov nanajvýš dôležité 
a problematické, je udelenie mandátu a reprezentatívnosť6 tých, ktorí vedú rokovania 
a podpisujú dohody. Toto by malo byť jasné, transparentné a zrozumiteľné. Väčšina 
európskych odborových združení už vypracovala interné organizačné usmernenia7. 

Európske zamestnanecké rady a zástupcovia zamestnancov v európskych spoločnostiach síce 
začínajú často rokovania, ktoré neskôr vedú k uzavretiu dohôd, ale len európske odborové 
zväzy môžu uzatvárať európske nadnárodné podnikové dohody. Len im môžu národné 
                                               
1 Správa Andersson (2008/2085(INI)) z 30.9.2008 (A6-0370/2008).

2 Monti-II, návrh nariadenia Rady o výkone práva uskutočniť kolektívnu akciu v rámci slobody usadiť sa a slobody 
poskytovať služby (COM(2012) 130 final, Brusel, 21.3.2012.
3 Štúdia Európskeho parlamentu o vykonávaní základných práv pracovníkov (European Parliament study on Enforcement of 
Fundamental Workers´s Rights), vypracovaná na žiadosť Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, september 2012.
4 EUROACTA 02/2012: European Action on Transnational Company Agreements: a stepping stone towards a real 
internationalisation of industrial relations? (Európske konanie o nadnárodných podnikových dohodách: dôležitý krok na ceste 
k internacionalizácii odborových vzťahov?)
5 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?jsp?catId=978&langId=en. 

6 Oznámenie Komisie s názvom Partnerstvo na zvládanie zmien v rozšírenej Európe – zlepšovanie príspevku európskeho 
sociálneho dialógu (KOM(2004) 557.
7 Napr. IndustriAll, Európska konfederácia odborových zväzov.
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odborové zväzy demokraticky udeliť mandát a len ony môžu zastupovať uznané národné 
odborové zväzy. 

Na tomto základe je možné zaručiť právo na kolektívne vyjednávanie vo vnútroštátnom rámci 
napriek prepojeniu týchto dvoch sfér. Ďalej to znamená väčšiu záväznosť tak v procese 
rokovaní, ako aj pri vykonávaní. Vyplýva to z toho, že vo väčšine krajín sú odbory na 
národnej úrovni aj priamo zapojené a zabezpečujú zlučiteľnosť európskych právnych 
predpisov s vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Mimosúdne vyrovnanie
V systémoch vzťahov medzi sociálnymi partnermi existujú v rôznych členských štátoch 
rozličné formy mimosúdneho vyrovnania sporov. Má to tú výhodu, že na vypracovávaní 
riešení sa zúčastňujú samotné rokujúce strany a rozhodnutie neprijímajú tretie strany. Z toho 
dôvodu sa v tejto súvislosti odporúča najmä mediácia, pretože zúčastnené strany samé 
vypracujú riešenie, pričom je zaručený spravodlivý postup. Treba tu brať do úvahy aj 
skúsenosti z iných odvetví a/alebo zbierať príklady, napr. mediácia, postupy s účasťou 
zmierovacích orgánov v zákone o organizácii podnikov (Betriebsverfassungsgesetz –
Nemecko).

Alternatívy regulácie
Ešte stále neexistujú právne predpisy o európskych nadnárodných dohodách. Táto oblasť síce 
patrí do medzinárodného práva súkromného, ale v nariadeniach Brusel I a Rím I nie sú 
stanovené kolektívne dohody. 
Aj dohoda uzatvorená v oblasti, na ktorú sa nevzťahuje žiadna úprava, by bola v plnej miere 
vynútiteľná. Takáto náhla zmena by bola prehnaná a autonómiu sociálnych partnerov 
a sociálny dialóg by zohľadňovala len vo veľmi malej miere.
Správnym riešením by neboli ani smernica alebo nariadenie bez dobrovoľného charakteru 
vzhľadom na záväznosť ich uplatnenia.

Dohodnutie sa na tom, že platí vnútroštátne právo určitého členského štátu, nie je riešením, 
pretože toto právo by nepoznali a nemohli uplatňovať všetky časti podniku, ktoré sa 
nachádzajú v inej krajine. Okrem toho by sa tým nezohľadnil pôvodne európsky nadnárodný 
charakter týchto dohôd a prenesenie pracovných vzťahov na nadnárodnú – európsku – úroveň. 


